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För utförande av enligt lagen om skydd mot olyckor föreskriven 

sotning och brandskyddskontroll, utgår ersättning enligt denna taxa. 

Vid tillämpning av kontrolltaxan avrundas till jämna kronor. 

1. Objekt i småhus exkl moms

Grundavgift för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) vid 

samma tillfälle 

Inställelse för utförande av arbete enligt 2 under ordinarie kontrolltur 

per gång. 

1.1 Helårsbebott hus (4,5 min. x 10,6 + 4,5 x 5,57) 95:17

1.2 Fritidshus (7,51 min. x 10,6 + 7,51 min. x 5,57) 135:15

2. Objektsavgift (kr/enhet)

Brandskyddskontroll av nedan nämnt objekt med tillhörande rökkanal 

och i förekommande fall bi och/eller förbindelsekanal (i samband med 

rengöringsarbete (sotningsarbete)). 

Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal (ca 60 kW) 

2.1 eldad uteslutande med olja 743:63

2.2 eldad helt eller delvis med fasta bränslen 743:63

2.3 tillkommande objekt samma skorsten, per styck 352:90

2.4 tillkommande objekt egen skorsten, per styck 427:65
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2.5 592:78 

2.6 

lokaleldstad 

tillkommande objekt samma skorsten, utöver det första per styck

tillkommande objekt egen skorsten, per styck
276:72 

427:65 

276:72 

276:72 

Provningar, mätningar i samband med ordinarie brandskyddskontroll 

2.8       röktrycksprovning enligt byggvägledning 3:443/SSR, per kanal 

2.9 uppmätning av rökgastemperatur och eller dragförhållande 

(om eldning sker med fasta bränslen förutsätter priset att uppeldning sker 

av fastighetsägaren) 

3. Övriga objekt

3.1 

3.2 

Inställelseavgift 

Avgift enligt 3.2.1 inkluderar ersättning för inställelse för 

arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km 

från arbetslokalerna. För avlägsnare objekt uttages 

tilläggsersättning för den proportionella delen av den 

tillkommande transporttiden per man och timme med pris, som 

anges i 4.8. 

Brandskyddskontroll 

3.2.1 Brandskyddskontroll av värmepanna rökkanal effekt jämte 

tillhörande rök och förbindelsekanal. För den till rökkanalen 

anslutna första kontrollerade värmepannan uttages ersättning 

enligt kolumn a och för var och en av de övriga kontrollerade 

värmepannorna enligt kolumn b. 

a=huvud b=sido 

Mcal/h (ca KW) panna panna 

- 50 (60) Enl 1 444:94 

51-100 (61-120)  944:61 596:30 

101-150 (121-180)  992:19 710:23 

151-200 (181-240) 1063:57 816:76 

201-250 (241-300) 1134:63 890:34 

251-300 (301-360) 1252:32 903:40 

3.2.2 För brandskyddskontroll av annat än under 2.1 och 2.2 samt 

3.2.1 angivet objekt uttages ersättning per man och timme med 

pris som anges i 4.8, detsamma gäller för kontroll av 

Lokaleldstad kakelugn, braskamin, öppen spis eller motsvarande 

2.7
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omslutningsväggar till rökkanal som passerar genom 

bostadslägenheter. Parterna må träffa överenskommelse om 

fast pris beräknat efter tidsåtgång.  

Timersättning utgår med  713:00 

3.2.3 Imkanal, timersättning utgår med 713:00 

4. Undersökningsarbeten m m

4.1 

713:00 

4.2 
713:00 

4.3 

1280:00 

4.4 
713:00 

4.5 276:72 

4.6 

 135:15 

I mindre fastigheter motsvarande en och tvåbostadshus, uttages 

ersättning enligt 4.3, 4.4 samt 4.5. För övriga fastigheter 

uttages ersättning enligt 4.2. 

För undersökningsarbeten, sakkunnighetsbesiktningar, 

obligatoriska ventilationskontroller eller annat beställt arbete 

uttages ersättning per man och timme med 

Samt i erforderliga fall transportersättning. 

För besiktningsarbeten/undersökningar utförda av 

skorstensfejarmästare eller personal med likvärdig utbildning 

(lägst tekniker) uttages per man och timme 

Installationskontroll vid ny eller ombyggnad inklusive 

röktrycksprovning av en rökkanal, resor fram och åter inom 

Östra Göinge kommun, samt upprättande av erforderliga 

protokoll 

Installationskontroll av imkanal till spisfläkt i småhus/villor, 

samt eventuellt återbesök för att kontrollera åtgärdade tidigare 

anförda brister vid tidigare kontroll 

För kontroll och eller röktrycksprovning av varje tillkommande 

objekt utöver det första 

För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjanderätts-

innehavaren av kontrollpliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat 

arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttages för 

återbesök ersättning per man och timme enligt 3.8 samt 

transportersättning. Här jämte uttages ersättning för den 

ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 1.2 samt en administrations-
avgift av 

Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning 

med det belopp per påbörjad kilometer avståndet fram och åter 
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till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för 

befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt 

utfärdad anvisning. Vid beräkningen tillämpas reglerna för 

mindre bil och lägsta årlig körlängd. För annat transportmedel 

än bil uttages ersättning med den verkliga kostnaden. 

4.7 För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att 

objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttages 

ersättning per man och timme med pris som anges i 4.8 samt 

tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 

4.8 Timersättning utgår för brandskyddskontroll med 713:00 

4.9 För arbete under ordinarie arbetstid räknas varje påbörjad 

kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas 

påbörjad halvtimme som hel halvtimme. I övertid inräknas 

eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, 

därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. 

Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden 

till och från arbetsplatsen. 

5. Indexreglering av taxan

Ersättning för denna taxa revideras årligen med av Sveriges

Kommuner och Landsting (SKL) publicerat sotningsindex.




